
 
Ordförandebrev februari 2022 
 
Hej igen på er alla. 
 
Nu närmar sig båtsäsongen på riktigt. Vi har haft februari månads styrelsemöte. Första 
gången på länge vi träffades fysiskt i styrelsen, under pandemin har det mesta varit digitalt.  
 
De olika kommittéerna har linjerat upp vårens arbete och lagt in arbetsuppgifter i BAS. I allt 
stort handlar det om att ge de olika aktiviteterna som beskrevs i budget/höstmötet lite mer 
detaljerat innehåll. Vi hoppas att många bokar in sig på de olika praktiska arbetsuppgifter 
som får vår förening att fungera. Vi har lättare att hantera luckor i vaktschemat.  
Den aviserade uppdateringen av BAS blev ju senarelagd så vi öppnar för allmän bokning av 
de flesta aktiviteter den 22 februari. 
 
Närmaste större aktivitet är årsmötet den 10 mars. Om inget drastiskt händer kör vi ett möte 
på vanligt fysiskt sätt i Korsängsskolans aula kl 18:30.  
Valberedningens förslag på förtroendeposter ligger sedan tidigare på hemsidan. 
Vi avstår från fikastunden efteråt för att minska smittrisken.  
Däremot kommer vi i samband med mötet att kunna hjälpa till att boka aktiviteter i BAS för 
de som behöver hjälp med det. Annars bokar ju var och en själv direkt i BAS.  
Vi kommer även prova med traditionellt kansliöppet tisdag 5 april i hamnstugan mellan kl 18 
och 20 där vi kan hjälpa till med bokningar. 
 
Arbetet med giftfri båtklubb rullar på och vi har ändrat lite på upplägget så att vi försöker 
XRF-mäta så många båtar som möjligt i vår för att få bättre överblick hur många som 
behöver saneras. Varje båt som mäter OK kommer att få ett mätprotokoll som är en klar 
värdehandling den dag man eventuellt vill sälja sin båt.  
Det kommer separata utskick om detta så håll ögonen öppna. 
 
Vi har börjat skissa på utökning av antal bryggplatser kombinerat med förbättrat vågskydd i 
Klubbholmen. Men det är komplicerat, kräver lite OK från kommunen och sist men inte 
minst ett OK från ett föreningsmöte då det handlar om ganska mycket pengar. Så vi 
återkommer när vi har lite mer konkret vad vi kan och får göra. 
 
I hamnen förbereds får vårens sjösättningar. Vi vill redan nu flagga för att vi inte orkar hålla 
den service med extra sjösättningar vi hade under pandemin. Den servicen sliter på de som 
ställer upp, men vi har många möjliga ordinarie tider att boka in sig på. 
 
På Klubbholmen har ombyggnadsjobbet i sjöstugan i stort gjorts färdigt och förberedelserna 
för den nya säsongen tagit fart. Under sommaren/hösten kommer vi en kort period upplåta 
trafik från husen på Fageruddsåsen genom vårt område när man gräver för kommunalt VA 
på deras ordinarie väg. Vi har så här långt en bra dialog med kommunen för att minimera 
störningarna.  
Även i år blir det kiosk, nya entreprenörer är bokade. 
 



Tävlings, ungdoms och båtlivsverksamheterna har också både verksamhet i gång och 
planering inför årets sommar som naturligtvis kommer att bli en av de bästa vi kan minnas 
när vi gör bokslut om ett år. 
 
 
Med vårhälsningar från ordförande Sten 
 
 


